
1 
 

 
 

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA 
KERESKEDELMI SZERZ ŐDÉS 

 
                                  

A jelen Szerződés létrejött  
 
egyrészről a                                     , mint energiakereskedő (továbbiakban, mint „Kereskedő”) 
 Székhelye:      
           Cégjegyzékszáma:     
 Adószáma:     
 Statisztikai száma:   
 Bankszámla száma (HUF):     

IBAN szám:   
Képviseli:     

 Elérhetősége:      
 
másrészről a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. mint 
felhasználó (továbbiakban, mint „Felhasználó”) 
 Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. 

Cégjegyzékszáma: Cg. 15-10-040209   
 Adószáma: 11492809-2-15 
 Statisztikai száma: 11492809-3600-114-15 
 Bankszámla száma: 10404405-44017466-00000000 
 Képviseli: Móricz István vezérigazgató  

 Elérhetősége: 36-42/523-600; nyirsegviz@nyirsegviz.hu  
 
között az alábbi feltételekkel. 

 

1.  FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 
 

A jelen szerződésben használt fogalmakat – amennyiben azok kifejezetten 
meghatározva nincsenek – a vonatkozó jogszabályokban (a VET, a VET Vhr., 
a Kbt., az egyéb kapcsolódó villamos-energia jogszabályokban), valamint a 
villamosenergia-ellátási szabályzatokban, különösen a Kereskedelmi 
Szabályzatban és a Kereskedő Üzletszabályzatában szereplő fogalom 
meghatározások szerint kell értelmezni. 

 
  A felek közötti teljes szerződést a jelen szerződés, és annak mellékletei, 

továbbá jelen szerződés megkötésére a lefolytatott közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása és az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat 
tartalma együttesen alkotja.  

 
  A Kereskedő Üzletszabályzata és jelen szerződés közötti eltérés, tartalmi 

ellentmondás esetén a felek a jelen szerződésben foglalt szabályokat tekintik 
irányadónak és alkalmazandónak. 
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1.1. A szerződésben használt rövidítések és fogalmak: 
a) VET: a 2007. évi LXXXVI törvény a villamos energiáról  
b) VET Vhr.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet és 
módosításai 

c) MEH: a Magyar Energia Hivatal 
d) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
e) Kereskedelmi Szabályzat: a VET 67.§ b) pontja alapján a villamosenergia-

kereskedelemre, a villamos energia határon keresztül történő szállítására, a 
rendszerszintű szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia-piac 
működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazza. 

f) Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, 
továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen 
vezeték tulajdoni határa. 

g) Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, 
összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja. 

h) Rendszerirányító:a villamos energia rendszer üzemvitelének, karbantartásának 
fejlesztésének – beleértve a hálózatok egységes kezelését – a rendszerszintű 
szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erőművek 
működtetésének biztonságát, szabályosságát, minőségét,  környezetkímélő voltát 
szolgáló tevékenységeket ellátó személy 

i) Hálózati Engedélyes: az elosztói hálózati engedélyes, valamint hálózati 
tevékenysége vonatkozásában az átviteli rendszerirányító. 

j) Kereskedő: villamos energiát és a hozzátartozó teljesítményt üzletszerű, nem saját 
felhasználási célra értékesítő személy. 

k) Felhasználó: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy a 
VET szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy 

l) Ajánlatkérő: a Kbt. 6. § (1) bekezdésében e) pontjában meghatározott szervezet, 
jelen szerződésben Felhasználóként megjelölt fél. 

 2. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGI ÉS HATÁLYOSULÁSI FELTÉTELEI 
 
a) A Kereskedő érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik; 
b) A Kereskedő, vagy mérlegkör felelős a rendszerirányítóval (MAVIR Zrt-vel) 

kötött hatályos mérlegköri szerződéssel rendelkezik, melynek alapján jogosult 
mérlegkör felelősként eljárni, vagy a mérlegkör felelős helyett és nevében 
eljárni 

c) A Felhasználó kijelenti, hogy feljogosított Felhasználóként a szabad villamos 
energia piacon kívánja beszerezni a villamos energiát felhasználási helyei 
számára; 

d) A Felhasználó a szolgáltatás megkezdésének napján rendelkezik érvényes és 
hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel, és hálózathasználati szerződéssel 
az adott felhasználási helyei tekintetében; 

e) A Felhasználó a Kereskedővel vagy mérlegkör felelőssel mérlegkör tagsági 
szerződést kötött  

f) A Kereskedő és a Felhasználó közötti jelen villamos energia adásvételi 
szerződés leghamarabb azon a napon lép hatályba, amely napon az a)-e) pont 
alatt felsorolt valamennyi feltétel teljesül az adott felhasználási helyek 
tekintetében.   
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3. TELJESÍTÉSI HELYEK 
 

A Felhasználó jelen szerződés alapján a Kereskedőtől megvásárolt villamos 
energiát a III. számú mellékletben felsorolt felhasználási helyei ellátására 
használhatja fel. 

 
4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
4.1. A szerződés tárgya, típusa: 

 
4.1.1. A Felhasználó villamos energia szükségletének fedezése érdekében a 

Kereskedőtől megvásárolja a Kereskedő által biztosított villamos energiát 
jelen teljesellátás-alapú menetrend adás nélküli villamos energia kereskedelmi 
szerződés feltételei szerint. 

4.1.2.Jelen szerződés teljes ellátás alapú, a Felhasználó jelen szerződés III. számú 
mellékletében felhasználási helyként megjelölt telephelyein nem rendelkezik 
érvényes és hatályos kereskedelmi szerződéssel, és a teljes villamos energia 
fogyasztásához szükséges villamos energia mennyiséget jelen szerződés 
hatálya alatt kizárólag a Kereskedőtől vásárolja meg, illetve azt a Kereskedő 
biztosítja. 

4.1.3..Jelen szerződés alapján a Kereskedő köteles a Felhasználó által 
meghatározott villamos energia mennyiséggel a szerződésben meghatározott 
feltételek mellett az átviteli hálózaton rendelkezésre állni,   
A szerződés alapján a villamos energiát a Hálózati Engedélyes szállítja le a 
Felhasználó részére. A Felhasználó köteles a leszállított villamos energiát 
átvenni és az átvett villamos energia mennyiség után a szerződés szerinti díjat 
(energiadíj) a Kereskedő részére megfizetni. 

4.1.4. A jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja a felhasználói 
csatlakozási ponton/pontokon elhelyezett, mindenkori Kereskedelmi 
Szabályzatban meghatározott időbeli részletezettségű teljesítményadatokat 
szolgáltató, a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak 
megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő   

4.1.5. Tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a 
Felhasználó csatlakozási pontjáig az érintett Hálózati Engedélyes feladata, 
ezért a szolgáltatott villamos energia minőségi hibájáért, valamint a villamos 
energia átviteléért és elosztásáért a Kereskedőt jelen szerződés alapján 
felelősség nem terheli. 

 
4.2. Tulajdonjog és felelősség átruházás: 
 
4.2.1. A szállított villamos energia igénymentes tulajdonjogának átruházása, továbbá 

a felhasználási hely ellátása az átviteli hálózaton történő betáplálással teljesül. 
4.2.2. A leszállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély-viselés átruházása a 

villamos energiának az átviteli hálózaton történő betáplálásával teljesül. 
 
 

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

5.1. A kereskedő jogai és kötelezettségei 
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5.1.1. A Kereskedő felelős a felhasználási helyek villamos energia igényének teljes 
beszerzéséért, vagyis köteles a Felhasználó által ott felhasznált villamos 
energia mennyiséget saját nevében megvásárolni, és azt a Felhasználónak a 
Hálózati Engedélyes közreműködésével leszállítani. 

 
5.1.2.  A Kereskedő és mérlegkör felelős köteles betartani a működési engedélyének 

és a mérlegköri szerződésének rendelkezéseit, és köteles a szerződés ideje 
alatt kereskedelmi, valamint mérlegkör felelősi tevékenységét fenntartani. A 
Kereskedő a mérlegkör szerződésen, vagy az általa képviselt mérlegkör 
mérlegköri szerződésen keresztül biztosítja a mérlegkörbe tartozó Felhasználó 
korlátozás nélküli és biztonságos villamos energia ellátását jelen szerződés II. 
számú mellékletét képező mérlegkör-tagsági szerződés hatálya alatt. 
 

5.1.3. Jelen szerződés hatálya alatt a Kereskedő a szerződés I. számú mellékletében 
meghatározott villamos energia mennyiséget (Szerződött Villamos Energia 
Mennyiség) köteles a csatlakozási pontokon keresztül a Hálózati Engedélyes 
közreműködésével a Felhasználónak biztosítani a mindenkori Felhasználói 
igényeknek megfelelően. 
 

5.1.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Felhasználó jelen szerződés hatálya alatt létesült 
új – a III. számú mellékletben nem szereplő – felhasználási helyei villamos 
energia ellátását is biztosítja, amennyiben a Felhasználó teljes villamos 
energia mennyiségi igénye nem haladja meg az I. számú mellékletben 
meghatározott, szerződött villamos energia mennyiséget. 
Új felhasználási helyek létesítése esetén a Felhasználó a szükséges adatok 
megadásával a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően írásban értesíti a Kereskedőt a felhasználási helyek mérlegkörbe 
való beléptetése érdekében. 
Tekintettel arra, hogy a Kereskedő által betáplált Szerződött Villamos Energia 
Mennyiség leszállítása és Szerződött Villamos Teljesítmény biztosítása a 
Hálózati Engedélyes feladata, a Felhasználónál esetlegesen fellépő vételezési 
üzemzavarokért a Kereskedő nem tartozik felelősséggel, azonban jelen 
szerződés alapján vállalja a Felhasználó érdekeinek képviseletét a Hálózati 
rendszer azon tagjával szemben aki/akik a Felhasználónál a vételezési zavart 
előidézte.  
Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a felhasználási helyen a szolgáltatott 
villamos energia feszültség jellemzői nem felelnek meg az MSZ 1:2002 illetve 
az MSZ EN 50160:2001 szabvány előírásainak, vagy az adott felhasználási 
hely ellátása szünetel, és ha ezen körülményt Felhasználó jelzi a 
Kereskedőnek, akkor a Kereskedő a Felhasználó bejelentése alapján 
tájékozódik a Felhasználónál felmerült ellátási zavar okáról, amelyről 
haladéktalanul értesíti a Felhasználót, és 15 napon belül tájékoztatja a 
rendelkezésre álló adatokról, továbbá arról, hogy – megítélése szerint – a 
Felhasználó jogosult - e kártérítési igénnyel fellépni. 

5.1.5. A mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szerint a Kereskedő és a 
Hálózati Engedélyes egymással együttműködik és tájékoztatják egymást a 
Felhasználóval kapcsolatos adatokról. A Kereskedő a Hálózati Engedélyestől 
kapott tájékoztatásról, vagy bármely engedélyestől érkezett megkeresésről 
köteles a Felhasználót 8 munkanapon belül értesíteni. 
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5.1.6. A Kereskedő az Üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket köteles betartani, 
a Felhasználói panaszokat kivizsgálja, kapcsolatot tart fenn a 
fogyasztóvédelmi szervekkel. A Kereskedő mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a működésével kapcsolatos esetleges hibákat, hiányosságokat 
feltárja és helyreállítsa, és a Felhasználó számára az általa nyújtott 
szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon biztosítsa.   

 

5.2. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
5.2.1. A Felhasználó köteles szerződés I. sz. mellékletében meghatározottak szerinti 

villamos energia mennyiséget átvenni (Átadott Villamos Energia Mennyiség) 
és annak díját a Kereskedő számára megfizetni,  

5.2.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen teljes ellátás alapú 
szerződés fennállása alatt kizárólag a Kereskedőtől szerzi be, vásárolja meg a 
szerződés III. számú mellékletében meghatározott felhasználási helyein a 
számára szükséges villamos energia mennyiséget. (kizárólagosság) 

5.2.3. A Felhasználó köteles a szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a 
hálózathasználati szerződését hatályban tartani. Ezen szerződések módosulása 
vagy megszűnése előtt legalább a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
időpontban köteles erről a tényről a Kereskedőt értesíteni. A késedelmes 
bejelentés miatt a Hálózati Engedélyessel vagy a Rendszerirányítóval 
szemben felmerülő esetleges többlet díjfizetési, kamat, kötbér vagy kártérítés 
fizetési kötelezettség teljes mértékben a Felhasználót terheli. 
Amennyiben a Felhasználó összes felhasználási helyére a hálózati csatlakozási 
vagy hálózathasználati szerződése megszűnt, akkor a jelen szerződés is 
megszűnik. 

5.2.4. A Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedővel, vagy mérlegkör felelőssel, mint 
Mérlegkör Felelőssel kötött mérlegkör tagsági szerződés rendelkezéseit 
betartja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kereskedővel kötött 
mérlegkör tagsági szerződés megszűnésének napján a jelen szerződés is 
automatikusan hatályát veszti. 

5.2.5. A Felhasználó köteles a Kereskedőt az alábbi eseményekről az itt 
meghatározott időpontban értesíteni:  

a) A tervszerű, 24 órát meghaladó megelőző karbantartás (tervszerű leállás, 
tervszerű termeléscsökkentés, termelésnövekedés) tervezett időpontjá(i)ról, 
időtartama(i)ról legalább 30 nappal megelőzően (tervszerű leállást, tervszerű 
termeléscsökkentést, termelésnövekedést). 

b) A jelentős (100 KW) teljesítményt meghaladó, terven kívüli leállás vagy 
termelés- illetve terheléscsökkenés vagy berendezés meghibásodás esetén 
haladéktalanul erről a tényről, illetve annak várható időtartamáról. 

c) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely 
felhasználási hely a termelést megszünteti, úgy arról legkésőbb a termelés 
megszüntetését 30 nappal megelőzően a Kereskedőt értesíti.  

 
Az itt meghatározottak szerinti értesítés esetén a szerződésszegés 
jogkövetkezményei nem alkalmazandók. 
 

5.2.6. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján Felhasználó előírja, 
Kereskedő elfogadja, hogy  
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a) Kereskedő nem fizethet, illetve nem számolhat el szerződés teljesítésével 
összhangban olyan költségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Kereskedő tulajdonosi 
szerkezetét Felhasználó számára megismerhető teszi, és az (5) bekezdés 
szerinti ügyletekről a felhasználót haladéktalanul értesíti. 

 
 

6. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA MÉRÉSE 
 
6.1. Jelen szerződés alapján az Átadott Villamos Energia Mennyiség mérése a 

vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, 
hatóság által hitelesített, a Hálózati Engedélyes tulajdonába tartozó 
fogyasztásmérő berendezéssel történik. A mérést, a fogyasztásmérő 
leolvasását és ellenőrzését a Hálózati Engedélyes végzi, és a mérési adatokat 
az irányadó szabályok szerint továbbítja a Kereskedő részére. A felek közötti 
elszámolás ezen az adatokon alapul. 

6.2.  A mérőberendezés meghibásodásakor a felek a VET. és a VET Vhr. 
rendelkezései alapján járnak el.  

 

7. A SZERZŐDÉS SZERINTI VILLAMOS ENERGIÁÉRT FIZETEND Ő DÍJ 
 

        7.1.A Felhasználó jelen szerződés alapján köteles a Kereskedőnek a szerződés 
szerint mért a tényleges Átadott Villamos Energia Mennyiség után szerződés I. 
számú mellékletében meghatározott villamos energiadíjat fizetni.           

7.2.A szerződésben meghatározott díjra a mindenkor hatályos adótörvények 
szerinti adók kerülnek felszámításra. Abban az esetben, ha a jövőben bármely 
jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármely egyéb, a 
villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról 
rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a fizetendő díj után ezen új 
tétel(ek) is automatikusan alkalmazásra, felszámításra és számlázásra 
kerül(nek).  

 

8. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
8.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jogosult fél az irányadó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően a szerződés III számú melléklete szerint 
meghatározott, a profil elszámolású felhasználási helyeken valamint a 
távleolvasott, negyedórás terhelési görbe szerint elszámolt felhasználási 
helyek fogyasztásait külön-külön számla (külön-külön hivatkozási szám 
szerint, magyar pénznemben) és számlaösszesítő – amely elektronikus úton is 
elküldhető - kötelezett fél részére történő benyújtásával érvényesíti a jelen 
szerződés alapján bármely jogcímen járó összeggel kapcsolatos jogait. Ennek 
megfelelően az alábbi alpontokban rögzített számlázási és fizetési feltételek a 
Kereskedőnek a jelen szerződés alapján felmerülő fizetési kötelezettsége 
teljesítésére is irányadóak. 
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A számla összesítőt a 18.2 pont alatt szereplő mindkét e-mail címre meg kell 
küldeni 

8.2.  A Kereskedő a számlákat havi gyakorisággal a Felhasználó azonosító adataiban 
szereplő székhelyére címezve küldi meg, tértivevényes vagy ajánlott postai 
küldeményként, vagy futárszolgálat útján. A Kereskedő tájékoztatásul a 
számlázás alapjául szolgáló tételeket, valamennyi számlaelemet azonos 
tartalommal rendelkező részletezettséggel a kiállítással egyidejűleg 
elektronikus úton is megküldi a Felhasználó részére, de a számla 
kézhezvételének időpontja a postai úton kézbesített számla megérkezése a 
Felhasználóhoz. (Ezen tájékoztatás elektronikus számlának nem minősül). Az 
elektronikus számlamelléklet egyértelműen beazonosítható kell, hogy legyen a 
hozzá tartozó számlaösszesítő sorszámához viszonyítottan, tehát az 
elektronikus számlamelléklet fájl nevében szerepelnie kell a számlaösszesítő 
sorszámának. 

8.3.  A Felhasználó a Kereskedő által benyújtott számlákat magyar forintban (HUF) 
egyenlíti ki, a számlán feltüntetett bankszámla számra történő átutalással. 
Fizetési határidő: a számla kiállításától számított 30 naptári nap. 
A jelen szerződésből származó bármilyen kötelezettség pénzügyi 
teljesítéséhez kapcsolható bármilyen banki díjat és költséget a Felhasználónak 
kell állnia. Ez a Kereskedőre semmilyen esetben nem hárítható át. 

8.4.   A jelen szerződés alapján fizetendő minden számla pénzügyi teljesítése - a 
kötelezően alkalmazandó jogszabályok, és/vagy a jelen szerződés eltérő 
rendelkezése illetve a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában - mentes 
mindennemű beszámítástól (levonástól vagy visszatartástól) vagy 
viszontkeresettől. Mindez nem érinti Feleknek a Ptk. és Pp. szabályain alapuló 
beszámítási, illetve viszontkereseti jogát. 

 
8.5. Teljesítés időpontja, fizetési késedelem 
 
8.5.1 A Felhasználó által történt fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a 

pénzösszeget a Kereskedő bankszámláján jóváírták. 
8.5.2.Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra a fizetés 

teljesítéséig (a jogosult számláján való jóváírás napjáig) a késedelmes 
összegre vetítve a Ptk.-ban meghatározott törvényes mértékű késedelmi 
kamatot köteles megfizetni. 
Késedelembe esés kezdete: a fizetési határidő lejártát követő nap.   

 
8.6. Számlakifogás  
 
8.6.1  A Felhasználó reklamációt, kifogást jelenthet be dokumentáltan a Kereskedő 

elszámolásával, illetve számlázásával kapcsolatban, a számla kiállítását követő 
30 napon belül. Számlakifogás esetén a nem vitatott összeget az eredeti fizetési 
határidő lejártáig kell megfizetni. 

 
8.6.2 A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, 

a számla végösszegét, a vitatott összeget és a vita alapját.  
8.6.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlakifogásokkal kapcsolatos 

jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek érdekében a 
számlakifogás Kereskedő általi kézhezvételétől számított 3 (három) 
munkanapon belül egyeztető megbeszélést tartanak. 
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8.6.4. Amennyiben a Kereskedő a kifogás tartalmával egyetért, úgy a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, módosított számlát állít ki, melyet köteles 
haladéktalanul eljuttatni a Felhasználóhoz.  

8.6.5. Ha a Felek a kifogás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül nem rendezik 
a vitát, bármelyik Fél kezdeményezheti a 20. pont „vitás kérdések rendezése” 
szabályainak alkalmazását. 

8.6.6. A jelen szerződésben rögzített számlázási és fizetési feltételek a Feleknek 
egymással szemben, a jelen szerződés szerint esetleg felmerülő egyéb fizetési 
kötelezettségeinek teljesítésére is megfelelően irányadóak. 

 

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
 
9.1. Szerződésszegés 
 
 A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így 

különösen a teljesítés elmulasztása vagy késedelme kötbér- és kártérítés fizetési 
kötelezettséget von maga után, illetve a szerződés másik Fél által történő 
rendkívüli felmondását alapozza meg a jelen szerződésben foglaltak szerint.  

 A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy az Vis Maior miatt következett be.  

 A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok következményei nem 
érintik a jelen szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési 
eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket. 

 
9.2    A Felhasználó szerződésszegése  
 
 A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
 
a) a jelen szerződés szerinti villamos energia fogyasztása az összes felhasználási 

hely tekintetében szünetel, akkor is, ha erre azért kerül sor, mert az adott 
felhasználási helye(ke)t a Hálózati Engedélyes a Felhasználó 
szerződésszegése miatt kikapcsolta, vagy az ellátásból felfüggesztette, 

b) a Felhasználó a jelen teljes ellátás alapú szerződésben foglalt kizárólagossági 
kikötést megsértve, a Kereskedő tudomása nélkül, illetve a vele való 
megállapodás hiányában más személlyel köt villamos energia beszerzésére 
vonatkozó szerződést,  

c) az energiadíj fizetési, illetve a jelen szerződés szerinti egyéb jogcímen járó 
fizetési kötelezettségét nem, illetve késedelmesen teljesíti, kivéve a 
számlakifogással érintett összegeket a számlakifogás elbírálásáig, 

d) a Felhasználó a Kereskedő által a felhasználási helyek ellátására szolgáltatott 
villamos energiát a Kereskedő hozzájárulásának hiányában továbbadja, ide 
nem értve a VET Vhr. 38. §-a alá tartozó villamos energia továbbadást. 

 
9.3.     A Kereskedő szerződésszegése  
 
A Kereskedő részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
 



9 
 

a)   a szerződés időtartama alatt villamos energia kereskedői vagy mérlegkör 
felelősi tevékenység szüneteltetésre vagy megszüntetésre, illetve kereskedői 
engedélye visszavonásra kerül, 

a) nem tesz eleget a Felhasználónak járó díj-visszatérítési, vagy jelen szerződés 
szerint egyéb jogcímen járó fizetési kötelezettségének. 

 
 
9.4. A szerződésszegés következményei 
 
 A jelen szerződés megszegésének következményei: 
• kötbér, 
• kártérítés, 
• a villamos energia szolgáltatás felfüggesztésének kezdeményezése, 
• rendkívüli felmondás. 
 
9.5.      Kötbér 
 
9.5.1  A Kereskedő által fizetendő kötbér: 
 
•    a 9.3. a) pontban foglalt szerződésszegése esetén a Kereskedő a Felhasználó – 

a Kereskedő tevékenysége megszűnését megelőző – hét nap átlagos villamos 
energia fogyasztásának díja 50%-ának megfelelő összegű napi kötbért köteles 
fizetni a szerződésszegéssel érintett napokra a Felhasználó részére, mindaddig, 
amíg a szerződés szerinti tevékenységét nem kezdi meg illetve nem folytatja, 
legfeljebb addig a napig, amíg a Felhasználó másik kereskedelmi szerződést 
nem köt, de maximum a szerződésszegés bekövetkezésétől számított 90 napig.   

 
9.6. Kártérítés 
 
9.6.1. A Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek 

okozott számszerűsíthető és a kötbér összegét meghaladó kár megtérítése alól.  
9.6.2. A szerződésszegés előzőekben nem nevesített, további eseteiben a 

szerződésszegő fél köteles megtéríteni a másik félnek okozott igazolt kárát, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, 
ahogy az adott helyzetben általában elvárható.  

9.6.3. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a nem teljesítés, a hibás teljesítés vagy 
a károkozás harmadik fél cselekményének, vis maiornak minősülő előre nem 
látott eseménynek, el nem hárítható akadályokkal járó időjárási viszonyoknak, 
illetőleg a hálózati kapacitás korlátainak tudható be, úgy egyik Felet sem 
terheli felelősség a másik Féllel szemben az itt megfogalmazott események 
okozta károk mértékéig. 

 

9.7. A villamos energia szolgáltatás felfüggesztésének kezdeményezése 
 
9.7.1. A Kereskedő kezdeményezheti a villamos energia szolgáltatás felfüggesztését 

a Hálózati Engedélyesnél a Felhasználó 15 napot meghaladó fizetési 
késedelme esetén. Ezt megelőzően azonban a Kereskedő köteles a 
Felhasználót írásban fizetésre felszólítani, a szolgáltatás felfüggesztését, mint 
lehetséges következményt határidő kitűzése mellett kilátásba helyezni. A 
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Felhasználó jogosult a fizetési késedelmet illetően egyeztetést kezdeményezni, 
amelytől a Kereskedő nem zárkózhat el. 

9.7.2. A Hálózati Engedélyes a Felhasználót Üzletszabályzata szerint eljárva 
felfüggeszti a villamos energia ellátásból, és csak a Kereskedő 
kezdeményezésére kapcsolja vissza. A Kereskedő akkor kezdeményezi a 
Felhasználó visszakapcsolását, ha a Felhasználó teljes tartozását rendezi, és – 
a Kereskedő kérése esetén – átadja a Kereskedőnek a kikötött pénzügyi 
biztosítékot.   

9.8. Rendkívüli felmondás  
Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett Fél a jelen 
szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal 
írásban – legalább 30 napos felmondási idő biztosításával – a hónap végére 
mondhatja fel.  

 
9.8.1. A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, 

de nem kizárólagosan,  
 
a) a Felhasználó 9.2. a) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Felhasználó 

fogyasztása az összes felhasználási helyen 10 napot meghaladóan szünetel, 
b) a Felhasználó 9.2. b) pont szerinti szerződésszegése esetén, azaz ha teljes 

ellátás alapú szerződés esetén a Felhasználó megsérti a Kereskedő kizárólagos 
ellátási jogát, 

c) a Felhasználó 9.2. c) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha fizetési 
kötelezettségének 30 napot meghaladóan, írásbeli felszólítás ellenére, az 
abban megjelölt határidőig sem tesz eleget; 

d) a Felhasználó 9.2. d) pontban meghatározott szerződésszegése esetén, azaz ha 
a Felhasználó a Kereskedő által a felhasználási helyek ellátására szolgáltatott 
villamos energiát a Kereskedő hozzájárulásának hiányában továbbadja, 
(kivéve a VET Vhr. 38. § -ában szabályozott esetet) 

 
9.8.2. A Felhasználó rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, 

de nem kizárólagosan,  
 
a) a Kereskedő 9.3. a) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Kereskedő 

tevékenységét 10 napot meghaladóan szünetelteti, vagy megszünteti, illetve 
kereskedői engedélye visszavonásra kerül,  

b) a Kereskedő 9.3. b) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Kereskedő 
fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 20 napon belül nem tesz 
eleget. 

 

10.     A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZ ŰNÉSE 

 

10.1. A szerződés időtartama: 
 

Jelen szerződés 2013. 01. 01 napjának 0:00 órájakor lép hatályba, feltéve, hogy a 2. 
pontban rögzített valamennyi feltétel teljesül. 
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A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik, a hatályba lépés időpontjától 
2013. 12. 31. napjának 24:00 óráig (lejárat időpontja).  

 
 
 

10.2. A szerződés megszűnése 
 
A jelen szerződés megszűnik: 
 

a) a 10.1. pontban meghatározott időtartam elteltével automatikusan, amennyiben Felek 
a szerződést nem hosszabbították meg, a Kbt. rendelkezéseivel összhangban; 

b) a Felek közös megegyezése esetén a Felek írásbeli megállapodásában meghatározott 
időpontban;  

c) ha a szerződés érvényességének és hatályosságának jelen szerződés 2. pontjában 
felsorolt feltételei hiányoznak, automatikusan azon a napon, amelyen bármely 
előfeltétel már nem áll fenn az összes felhasználási hely tekintetében;  
A felhasználó érdekeltségének megszűnése miatt bármelyik felhasználási helyre 
felmondott Hálózathasználati- illetve Hálózatcsatlakozási Szerződés nem jár a 
kereskedelmi szerződés megszűnésével. 

d) a szerződés valamely Fél által rendkívüli felmondása esetén, vagy Vis Maior 
folyamatos 30 napon túli fennállása okán, a felmondásban megjelölt időpontban. 
 
10.3. Felmondási eljárás rendkívüli felmondás esetén 
 

A Felek a rendkívüli felmondási okok bekövetkezéséről és felmondási 
szándékukról írásban tájékoztatják egymást.  
A Felek kötelesek a felmondási szándékot közlő tértivevényes levél átvételétől 
számított 3 munkanapon belül egymással egyeztetéseket folytatni, abból a 
célból, hogy a szerződés felmondását elkerüljék.  
Amennyiben a Felek egyeztetése 8 napon keresztül eredménytelen volt, azaz a 
felmondási okot nem sikerült orvosolni, akkor a szerződés felmondását 
kezdeményező Fél írásban (szintén tértivevényes levél útján) megerősíti 
felmondási szándékát. Ebben az esetben a szerződés a megerősítés 
kézhezvételétől számítva:  

- rendkívüli felmondás esetén legalább 30 napos felmondási idő leteltével a 
hónap utolsó napján szűnik meg. 

 

11. TITOKTARTÁS 
 

  A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden egymásnak átadott üzleti 
titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, 
dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bármely Fél bizalmasnak vagy 
üzleti titoknak minősített, vagy jogszabály minősíti annak (bizalmas 
információ).  

  Jelen szerződés tartalmának nyilvánosságra hozatalára a Kbt. az irányadó, a 
bizalmas információk kezelésére, titoktartási kötelezettségük a VET XVIII. 
fejezetében foglaltakkal, illetve egyéb jogszabályokkal összhangban a 
következő szabályokat állapítják meg:   

  A Felek biztosítják, hogy ezen információkat rajtuk, illetve munkavállalóikon 
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kívül a Felek előzetes írásbeli megállapodása nélkül harmadik fél nem 
ismerheti meg. 

 
  Amennyiben a Felek birtokába jutott valamely bizalmasnak minősülő 

információt általuk meghatározott harmadik személyek tudomására kívánják 
hozni, akkor ehhez előzetesen be kell szerezni a másik Fél írásos 
hozzájárulását. 
A Felek a titoktartással összefüggésben különösen az alábbi előírások 
betartására kötelesek: 
- Egymás engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatják tudomására a 
szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció adatait. 
- A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a 
szerződés teljesítéséhez, a szerződésben meghatározott célra használhatják fel, 
melynek betartását folyamatosan jogosultak ellenőrizni. A másik Fél előzetes 
jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik Fél sem tehet közzé, harmadik 
személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és hatályos 
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel 
elrendeli. A Felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a 
vonatkozó bírósági vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése mellett.  

  Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak, ami már 
közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja, amelyik 
annak közismertségére hivatkozik. Az ellenkező bizonyításáig a dokumentum, 
know-how, illetve bármely fél bármely adata, valamint az ehhez kapcsolódó 
információ titkosnak tekintendő. 

  Jelen pontban foglaltak betartására a Felek a szerződés megszűnése esetén is 
kötelesek, a megszűnéstől számított 2 évig. 

  Amennyiben szerződő felek a titoktartás itt részletezett szabályait megszegik, 
a Ptk. személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályai szerint 
kötelesek a másik fél irányában helytállni.  

12. VIS MAIOR 
  A „Vis Maior” mindkét szerződő Fél tekintetében olyan elháríthatatlan 

eseményt vagy körülményt jelent, amire az illető Fél nem tud befolyást 
gyakorolni, illetve amit harmadik, kívülálló személy/szerv közrehatása 
eredményez, és ami képtelenné teszi az illető szerződő Felet a jelen 
szerződésből eredő bármely vagy valamennyi kötelezettsége teljesítésére. 

  Jelen szerződés alkalmazása során Felek Vis Maiornak tekintik többek között 
az alábbi eseményeket: természeti csapások, zavargások, felkelések, háború, 
katonai műveletek, tűzvész, árvíz, villámcsapás, robbanás, talajsüllyedés, 
kívülálló személy rongálása, országos vagy helyi szintű vészhelyzet, a 
villamosenergia-rendszer jelentős zavara, villamosenergia-ellátási 
válsághelyzet veszélye és válsághelyzet.  

  Vis Maiornak tekintik még az olyan eseményt vagy körülményt, amely 
valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered, s amely ésszerűen 
nem volt előrelátható jelen szerződés aláírásakor. 

  A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a 
szerződéses mennyiség felhasználására vonatkozó képtelensége – amennyiben 
az nem az előző bekezdésben felsorolt következményekre vezethető vissza -, 
vagy a pénzeszközök hiánya.  

  Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik a jelen szerződésből eredő 
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bármely vagy összes kötelezettségének teljesítésére Vis Maior helyzet 
következtében, akkor a jelen szerződés felfüggesztésre kerül, de továbbra is 
érvényben marad. Az érintett Fél a Vis Maior mértékében és fennállásának 
időtartamára mentesül ezen kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő 
felelőssége, és ezen kötelezettségek teljesítése alól. 

  A jelen fejezet szerinti Vis Maior eseményeket Felek kötelesek haladéktalanul 
bejelenteni a Rendszerirányító részére is. A Vis Maior eseménnyel érintett 
kereskedelmi ügyletek végrehajtása és a szállítási jogok fennállása kérdésében 
Felek a Rendszerirányító döntése és intézkedése szerint járnak el. 

  A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, 
villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt jogszerű intézkedéseinek 
végrehajtásából eredő károkért. 

  A szerződő Felek Vis Maior bekövetkezésének elismerését a következő 
további feltételekhez kötik: 

- az érintett Fél erről írásban értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik Félnek, 
a Vis Maior helyzet beálltát követően legkésőbb 5 napon belül; 

- az érintett Fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési 
akadályoztatásának elhárítására; és  

- mindezek nem nyújtanak mentesítést a Vis Maior helyzet beállta előtti 
kötelezettségek alól.  

  Amennyiben a jelen fejezet szerinti Vis Maior esemény időtartama 
meghaladja a folyamatos 30 napot, úgy bármely Fél jogosult jelen szerződést 
minden jogkövetkezmény nélkül azonnali hatállyal felmondani. 

  A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet a 
Vis Maior megszűnéséről is. Az értesítés késedelmes teljesítése esetén, az 
ebből adódó károkért a mulasztó Fél a polgári jog szabályai szerint felel a 
másik Féllel szemben. 

13. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 
  

13.1.  Amennyiben a jelen szerződés hatályba lépése után a jelen szerződésre vagy a 
Felek működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, 
ha az Üzlet Szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez 

• azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen szerződés szerinti bármely 
kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; 
vagy 

• lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen szerződés szerinti jogait vagy 
növeli a Felek szerződés szerinti kötelezettségeit;  

 
A Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabályváltozásról és a 
jelen szerződésre való kihatásáról. 

 
13.2. A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 napon 

keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások 
szükségesek a szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek 
annak érdekében, hogy a jelen szerződést úgy módosítsák, hogy a szerződés 
legjobban tükrözze a Felek szerződéskötéskor fennállt szándékát. 
Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, - választásuk szerint - a vitás 
kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el, illetve 
élhetnek a rendes felmondás jogával.  
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14. FELEK EGYÜTTM ŰKÖDÉSE 
 

Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással 
együttműködni és a szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével 
kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű 
határidőn belül a másik Féllel írásban közölni. Bármely Fél kezdeményezésére 
a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési 
eljárásban részt venni. 

15. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
 

Amennyiben a jelen szerződésben kikötött bármely rendelkezés 
alkalmazhatatlannak vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, avagy 
érvénytelenné válna, akkor ez csak az érintett rendelkezésre vonatkozik, és 
nem jelenti a jelen szerződés más rendelkezéseinek (vagy az egész szerződés) 
érvénytelenségét, végrehajthatatlanságát. A felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak az érvénytelenné 
vált rendelkezés más rendelkezéssel való helyettesítése tárgyában. 

 
16. NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOLÁSOK 

 
A szerződő Felek jelen szerződés aláírásával elismerik és kijelentik, hogy 
törvényesen működő és bejegyzett olyan gazdasági társaságok, melyek nem 
állnak csőd vagy felszámolási eljárás alatt. 
A szerződő Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy egyébként 
fenyegető bírósági vagy egyéb eljárás, mely veszélyezteti a jelen szerződés 
teljesítését.  
A szerződő Felek kijelentik, hogy nevükben eljáró és aláíró képviselők 
rendelkeznek  
minden olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek 
alapján a szerződésből származó kötelezettségeket vállalhatják. 

17. ÉRTESÍTÉSEK 
 17.1. Alakisági követelmények 

A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban kötelesek közölni. Az 
írásbeli értesítéseket a szerződő fél székhelyre címezve bérmentesített (külön 
meghatározott esetben tértivevényes) levélküldeményként vagy a Felek 
részéről kapcsolattartóként kijelölt vagy nyilatkozattételre jogosult személy 
faxszámára, e-mail címére kell elküldeni. A Felhasználó felfüggesztése, 
kikapcsolásának kezdeményezése előtti értesítést, valamint a szerződés 
felmondást a Kereskedő köteles tértivevényes levélben is megküldeni. 

 
17.2. Kapcsolattartás: 

A Kereskedő részéről kapcsolattartásra jogosult személy(ek): 
név:     
beosztás:   
fax:     
e-mail:     
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              A Kereskedő  részéről nyilatkozattételre jogosult (együttesen /önállóan): 
név:       
beosztás:   
fax:   
e-mail:       

 
              A Felhasználó részéről kapcsolattartásra jogosult: 

név: Csurka Péter   
beosztás: főenergetikus   
fax: 36 42 523655  
e-mail: nyirsegviz@nyirsegviz.hu  
 

              A Felhasználó részéről nyilatkozattételre jogosult (együttesen / önállóan): 
név: Móricz István 
beosztás: : vezérigazgató 
fax: 36 42 523600 
e-mail: nyirsegviz@nyirsegviz.hu  
 

18. IRÁNYADÓ JOG, VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
 

18.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a VET, a VET Vhr. és a VET 
végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései az irányadóak. Irányadó 
továbbá a Kereskedőnek a MEH által elfogadott Üzletszabályzata, valamint az 
„Általános szerződéses feltételek” (ÁSZF) az irányadóak.” 

 
18.2    A szerződő Felek jelen szerződés értelmezésével, teljesítésével, 

megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitás kérdéseket egymás között, 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő 
felek a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére a 
Felhasználó székhelye szerint illetékességgel és hatáskörrel a Nyíregyházi Városi 
Bíróság, illetve értékhatártól függően 30.000.000 Ft értékhatár felett a 
Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 

  Nyíregyháza, 2012.      , 2012.   
 
 
 NYÍRSÉGVÍZ Zrt.   
 mint felhasználó képviseletében: mint kereskedő képviseletében 
 
 
 
 Móricz István   
 vezérigazgató 
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I.  SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA MENNYISÉGE ÉS EGYSÉGÁRA 
 

 

1.       Szerződött villamos energia teljesítmény 
                                 A Kereskedő a villamos energia ellátására a Fogyasztóval megkötött jelen teljes ellátás 

alapú szerződés időbeli hatálya alatt a III. számú mellékletben meghatározott 
felhasználási helyek csatlakozási pontjain - a Hálózati Engedélyes közreműködésével - 
a 2. pontban megadott mennyiség figyelembe vételével, igény szerint áll rendelkezésre a 
Felhasználó részére.  

 
2.       Szerződött villamos energia mennyiség 

Felek a teljes ellátás alapú szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségek alatt 
a következők szerint értelmezik:  

 
Megnevezés Mennyiség / mértékegység  Fogalom 

 
Szerződött Villamos Energia 

Mennyiség  (E szerz) 

 
12,5 GWh/év + 20 %   

 

A szerződés időbeli hatálya 
alatt a szerződés 5.1.3. pontja 

alapján szállítani vállalt 
villamos energia - 

fogyasztási mennyiség. 
(tájékoztató adat) 

 
       A Villamos energia egységára 
  

Jelen teljes ellátás alapú szerződés fennállása alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a 
hálózati csatlakozási szerződések szerinti csatlakozási pontokon a Hálózati Engedélyes 
közreműködésével a villamos energiát az alábbiakban meghatározott egységáron 
(energiadíj) szállítja le a Felhasználó részére: 

 
  Egységár meghatározása: 

  
 Az egységár tartalmazza a Felhasználó teljes villamosenergia-igénye termelési és 

értékesítési költségeit, beleértve a mérlegkör-tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját, és a 
mérési adatszolgáltatás költségét, továbbá a VET 13 §. szerint a Kereskedők által az 
átvételi kötelezettség alá eső villamos energia külön jogszabályban meghatározott 
támogatott árából származó többletköltségeket. 
Az egységár nem tartalmazza az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati díjakat, és az 
energiaadót. Nem tartalmazza továbbá a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény (VET) 147. §-ában a Fogyasztótól (mint rendszerhasználótól) a Kereskedő által 
kötelezően áthárítandó és az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) részére kötelezően 
megfizetendő pénzeszközöket, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb 
adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. 
A VET 147. §. szerinti pénzeszközöket a Kereskedőnek tovább kell hárítania a 
Felhasználónak külön feltüntetve az energiaszámlán.  
Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások 
díja, átviteli díj, elosztási díj) 64/2011. (XI. 30.) NFM számú rendeletben kerültek 
meghatározásra. A villamos energia értékesítés/vásárlás után fizetendő energiaadó 
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mértékét a 2004. január elsején hatályba lépett, az energiaadóról szóló 2003. évi 
LXXXVIII. törvény 4. § -a szabályozza. 

 

 

3. A Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára (Ttény): 
 
Az alkalmazott nettó egységár a ténylegesen átadott, elfogyasztott villamos energiafogyasztás 
után a szerződött villamos energia mennyiség értékén belül:  

 
T tény =            HUF/kWh (azaz                               forint/kilówattóra)  

 
Amennyiben Felhasználó nem tudja a szerződött minimális villamos energia mennyiséget 
részben vagy egészben elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis Maiort vagy 
olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak akkor is meg kell fizetnie a 
minimális villamos energia mennyiséget a Szerződésben meghatározott energiadíj 
egységáron.  
Amennyiben a Felhasználó villamos energia igénye részben vagy egészben meghaladja a 
szerződött legnagyobb villamos energia mennyiséget a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis 
Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak meg kell 
fizetnie a szerződött mennyiségen felül felhasznált villamos energia mennyiséget is a 
rendszerirányító által a szerződéses időszakban a Kereskedő mérlegkörére alkalmazott 
kiegyenlítő energia 01-11 hóra vonatkozó átlagárának 110%-án. 
 
4. Elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatás 
 
A Kereskedő a havi elszámoló számlában és annak mellékletében átadási pontonként külön 
díj felszámolás nélkül adatszolgáltatásra kötelezett az alábbi tételek tekintetében: 
 

a.) Összfogyasztás 
b.) Fogyasztási mennyiség csatlakozási pontonként 
c.) Egységár (ÁFA nélkül) 
d.) Energiadíj (fogyasztási mennyiség egységárral felszorozva) 
e.) Energiaadó 
f.) ÁFA 
g.) MAVIR költség 

 
  Nyíregyháza, 2012.                                     , 2012.     
 
 
 NYÍRSÉGVÍZ Zrt.   
 mint felhasználó képviseletében: mint kereskedő képviseletében  

  
 
 

 Móricz István   
 vezérigazgató  

 
II. SZÁMÚ MELLÉKLET  
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EGYEDI MÉRLEGKÖR-TAGSÁGI SZERZ ŐDÉS 
 

Szerződési feltételek 
 
 

A jelen Szerződés létrejött  
 
egyrészről a                 , mint energiakereskedő, vagy mérlegkör felelős (továbbiakban, mint 
„Kereskedő”, Mérlegkör Felelős) 
 Székhelye:      
           Cégjegyzékszáma:     
 Adószáma:      
 Statisztikai száma:    
 Bankszámla száma (HUF):     

IBAN szám:   
Képviseli:      

 Elérhetősége:       
 
másrészről a Nyírségvíz Zrt.  mint felhasználó (továbbiakban, mint „Felhasználó”, Mérlegkör 
Tag) 
 Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.     

Cégjegyzékszáma: Cg. 15-10-040209   
 Adószáma: 11492809-2-15 
 Statisztikai száma: 11492809-3600-114-15 
 Bankszámla száma: 10404405-44017466-00000000 
 Képviseli: Móricz István vezérigazgató 
 Elérhetősége: 36 42 523600; nyirsegviz@nyirsegviz.hu 

 
 
1.  FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 
 
A jelen szerződésben használt fogalmak alatt – amennyiben azok kifejezetten 
meghatározva nincsenek – a vonatkozó jogszabályokban (a VET, a VET Vhr., az 
egyéb villamos-energia jogszabályokban), valamint a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban, a Kereskedelmi Szabályzatban, a Kereskedő Üzletszabályzatában, 
valamint a kereskedő és felhasználó közötti villamos energiakereskedelmi 
szerződésben meghatározottakat kell érteni. 
A Kereskedő Üzletszabályzata és jelen szerződés közötti eltérés, tartalmi 
ellentmondás esetén a felek a jelen szerződésben foglalt szabályokat tekintik 
irányadónak és alkalmazandónak. 
 
1.1. Fontosabb fogalmak: 
 
a) Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására 
és elszámolására, illetve a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó 
felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott elszámolási szerveződés. 
b) Mérlegkör Felelős: a VET Vhr. 1. § 9. pontjában meghatározott engedélyes, aki a 
Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott mérlegköri feladatokat ellátja.  
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c) Mérlegkör Tag: az az engedélyes, vagy feljogosított fogyasztó, aki a vonatkozó 
jogszabályok és ellátási szabályzatok alapján a Mérlegkör Felelőssel kötött 
szerződés alapján a versenypiacon Mérlegkör Taggá válik. 
d) Kiegyenlítő energia: az átviteli rendszerirányító által a pozitív vagy negatív 
irányú menetrendi eltérést kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör felelősökkel 
elszámolt villamos energia. 

 
2.  A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE 
 
A jelen szerződés a kereskedő és felhasználó közötti Teljes Ellátás Alapú Villamos 
Energia Kereskedelmi Szerződéssel együtt érvényes és hatályos, ennek megfelelően 
a villamos energia kereskedelmi szerződés 2/a-d) pontjaiban rögzített feltételek a 
jelen szerződés életbe lépésének is előfeltételeit képezik. 
 
3.     FELHASZNÁLÁSI HELYEK 
 
A Mérlegkör Tag jelen szerződésbe vont felhasználási helyeit a villamos energia 
kereskedelmi szerződés III. számú melléklet tartalmazza. 
 
4.     SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
4.1.  Jelen szerződés alapján a Mérlegkör Tag fogyasztói csatlakozási pontjai a 
Mérlegkör Felelőssel kötött teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 
hatálybalépésével egyidejűleg a Mérlegkör Felelős mérlegköréhez csatlakoznak a 
kiegyenlítő energia elszámolása és az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek 
Rendszerirányító felé történő bejelentése céljából. 
 
4.2.  A Mérlegkör Tag vállalja, hogy tervezett villamos energia fogyasztásáról 
adatokat ad a Mérlegkör Felelős számára a szerződésben rögzítetteknek 
megfelelően. 
 
4.3. A Mérlegkör Felelős vállalja, hogy a Mérlegkör Tag tervadatoktól eltérő 
vételezései esetén a kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval elszámolja, és ezzel 
kapcsolatban vele szemben pénzügyileg helytáll.  
 
4.4. A mérlegkört a Rendszerirányítóval szemben a Kereskedelmi Szabályzatban 
meghatározott körben a Mérlegkör Felelős köteles képviselni. Ezért a jelen 
szerződés aláírásával a Mérlegkör Tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mérlegkör 
Felelős a Rendszerirányítóval szemben őt a szerződés hatálya alatt, annak 
rendelkezései szerint képviselje. 
 
4.5.  Jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja a fogyasztói csatlakozási 
pontokon elhelyezett, a mindenkor hatályos Kereskedelmi Szabályzatban 
meghatározott időbeli részletezettségű teljesítményadatokat szolgáltató, a vonatkozó 
szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag 
hitelesített fogyasztásmérő berendezés által mért energiamennyiség. Az elszámolási 
adatokat a területileg illetékes elosztói engedélyes biztosítja a Mérlegkör Felelős és 
a Mérlegkör Tag részére. 
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5.  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
Jelen szerződést Felek az ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 10.1. 
pontjában rögzített, határozott időtartamra kötik. 
 
6. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
6.1. A Mérlegkör Felelős jogai és kötelezettségei 
 
6.1.1.  A Mérlegkör Felelős a MAVIR ZRt.-vel, mint Rendszerirányítóval kötött 
mérlegkör-szerződése alapján mérlegkört alapít. A Mérlegkör Felelős köteles 
mérlegköre tagjainak tervezett fogyasztását összesíteni, optimalizálni és a mérlegkör 
teljes tervezett villamos energia igényét lefedő menetrendet készíteni, és ezt a 
Rendszerirányítónak a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint 
bejelenteni. A Mérlegkör Felelős köteles továbbá a bejelentett menetrendtől való 
pozitív vagy negatív eltérések esetén a kiegyenlítő energia ellenértékét a 
Rendszerirányítóval elszámolni.  
 
6.1.2. A Mérlegkör Felelős célja, hogy a mérlegköréhez tartozó tagok számára 
kedvezőbb kiegyenlítő energia elszámolást biztosítson, mintha azok maguk 
alapítottak volna önálló mérlegkört, ezért a Mérlegkör Felelős nem hárítja tovább 
közvetlenül a Mérlegkör Tagra az adatszolgáltatásától való eltérő vételezés miatt 
beszerzett kiegyenlítő energia költségét. 
 
6.1.3. A Mérlegkör Felelős ellátja a Rendszerirányítóval való kapcsolattartás 
adminisztratív feladatait. Amennyiben a Mérlegkör Felelős nem tesz eleget a 
mérlegkör működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek, ezért 
kizárólag ő vállalja a felelősséget, a Mérlegkör Tagot emiatt kár nem érheti. 
 
6.1.4. A mérlegkör tagjainak a villamos energia ellátását kizárólag a Mérlegkör 
Felelős biztosítja a vele megkötött villamos energia kereskedelmi szerződések 
hatálya alatt. Az irányadó ágazati jogszabályok, előírások alapján a felhasználási 
hely egyidejűleg csak egy mérlegkörhöz tartozhat. Ezért a Mérlegkör Tag tudomásul 
veszi és vállalja, hogy a jelen szerződéssel lefedett felhasználási helyekre nem köt 
jelen szerződés fennállása alatt másik mérlegkör tagsági szerződést. 
 
6.1.5. A mérlegkör Tag számára a villamos energia folyamatos rendelkezésre állását 
a vele hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést kötő Hálózati 
Engedélyes biztosítja, erre tekintettel a Mérlegkör Tagnál felmerült vételezési 
zavarok, mennyiségi eltérések, vagy minőségi hibák kezelésére a hivatkozott 
szerződések vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
6.2. A Mérlegkör Tag jogai és kötelezettségei 
 
6.2.1. A Mérlegkör Tag köteles a Mérlegkör Felelőst az alábbi eseményekről az 
itt meghatározott időpontban értesíteni: 
 
a) A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű leállás, tervszerű 
termeléscsökkentés, termelésnövekedés) tervezett időpontjá(i)ról, időtartama(i)ról 
legalább 30 nappal a tervszerű megelőző karbantartást (tervszerű leállást, tervszerű 
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termeléscsökkentést, termelésnövekedést) megelőzően. Ezen értesítésben meg kell 
jelölni a várható átlagterhelés(eke)t és fogyasztás(oka)t. 
 
b) Terven kívüli leállás vagy termelés- illetve terheléscsökkenés vagy berendezés 
meghibásodás esetén haladéktalanul a tény vagy várható időpontról és időtartamról. 
Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t és fogyasztás(oka)t. 
 
c) A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely telephely a 
termelést megszünteti, úgy arról legkésőbb a termelés megszüntetését 30 nappal 
megelőzően a Mérlegkör Felelőst értesíti. 
Késedelmes vagy hiányos adatszolgáltatás esetén, illetve az adatszolgáltatás 
elmulasztása esetén a Mérlegkör Tag kötbérfizetésre köteles a jelen szerződés 9.1.2. 
pontjában foglaltak szerint. 
 

7. ADATSZOLGÁLTATÁS 
 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a mérlegkör tagsági szerződéssel összhangban a 
Mérlegkör tag részére Mérlegkör Felelős az alábbi adatokat biztosítja:  
Mennyiségi eltérés, mértékadó éves fogyasztás új értéke változás esetén, 
fogyasztásmérő állása, amennyiben ezt az elosztói engedélyes a rendelkezésre 
bocsátotta. 
 

8.  DÍJFIZETÉS 
 
Mérlegkör Tag a jelen szerződés alapján fennálló mérlegköri tagságával 
kapcsolatban felmerülő díjakat a Felek közötti villamos energiakereskedelmi 
szerződésben rögzített fizetési szabályoknak megfelelően az I. számú mellékletben 
meghatározott villamos energia egységárban fizeti meg a Mérlegkör Felelős részére. 
 

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 
 

9 .1. A Mérlegkör Felelős szerződésszegése 
 
9.1.1. Szerződésszegési esetek 
 
A Mérlegkör Felelős szerződésszegésének minősül az olyan jellegű - kizárólag a 
Mérlegkör 
Felelősnek felróható – mulasztás, amely miatt a Mérlegkör Tagok által megfelelő 
formában és határidőben megküldött adatok összesítését követően: 
 
a) a Mérlegkör Felelős a Rendszerirányító részére nem küldi meg határidőben az 
összesített menetrendet vagy 
b) a Mérlegkör Felelős hibás adatszolgáltatást ad a Rendszerirányító részére kivéve, 
ha a hibás adatszolgáltatás valamely Mérlegkör Tag hibás adatszolgáltatására 
vezethető vissza. 
c) ha a Mérlegkör Felelős a mérlegkör felelősi tevékenységét felfüggeszti. 

 
9.1.2. A szerződésszegés következménye 
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Amennyiben a Mérlegkör Felelős 9.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott 
magatartásával közvetlen ok-okozati összefüggésben a Mérlegkör Tagnak kára 
származik, a Mérlegkör Felelős köteles a Mérlegkör Tag tényleges kárát 
megtéríteni. 
 
A Mérlegkör Felelős 9.1.1. pont c) alpontjában meghatározott szerződésszegése 
esetén a mérlegkör Tag a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a Mérlegkör 
Felelős köteles a villamos energia kereskedelmi szerződés 9. 5. pontja értelmében az 
ott meghatározott kötbért megfizetni, valamint ezen felül a Mérlegkör Tagnak 
okozott kárt megtéríteni.  
 
9.1.3. Mentesülés a kártérítés fizetési kötelezettség alól 
 
A Mérlegkör Felelős mentesül a kártérítés megfizetése alól amennyiben a Mérlegkör 
Taggal szemben azért nem tud teljesíteni, mert a Rendszerirányító jogellenesen, 
illetve szerződésszegően járt el.  
A Mérlegkör Felelős vállalja, hogy amennyiben a Rendszerirányító jogellenesen 
mérlegkör tagjainak, s egyúttal a Mérlegkör Tagnak kárt okozott, a mérlegkör tagok 
képviseletében is eljár a Rendszerirányítóval szemben amennyiben azt a Mérlegkör 
Tag kéri. 
A Mérlegkör Tag azonban jogosult maga is eljárni a Rendszerirányítóval szemben. 
Ilyen eljárás esetén a Mérlegkör Tag a Mérlegkör Felelőssel együttműködik. 
Amennyiben a Rendszerirányító a Mérlegkör Felelőst és a mérlegkörének tagjait ért 
károk teljes összegét megtéríti, a Mérlegkör Felelős köteles a Mérlegkör Tagnak 
haladéktalanul továbbítani a neki járó kártérítési összeget. Amennyiben a 
Rendszerirányító a mérlegkör tagokat illetően csak részleges kártérítést fizet, a 
Mérlegkör Felelős arányosan megosztja a károsult mérlegkör tagok között a kapott 
kártérítés összegét. 
 
9.2. A Mérlegkör Tag szerződésszegése 
 
9.2.1. Szerződésszegési esetek 
 
A Mérlegkör Tag szerződésszegésének minősül, ha: 
 
a) az 6.2.1. pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeit késedelmesen, 
hiányosan vagy nem teljesíti; 
b.) a Rendszerirányító Mérlegkör Felelősön keresztül adott utasítását nem 
megfelelően teljesíti, ideértve a késedelmes teljesítést is; 
c) a szerződés időtartama alatt más mérlegkör-tagsági vagy mérlegkör-szerződést 
köt. 
A Mérlegkör Felelős írásban tájékoztatja a Mérlegkör Tagot minden egyes 
szerződésszegési esetről, továbbá tájékoztatja annak következményeiről. 

 
9.3. Kártérítés 
 
 A Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek okozott 
számszerűsíthető és a kötbér összegét meghaladó kár megtérítése alól, kivéve, ha a  
szerződésszegő Fél ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy 
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
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10. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA 
 
10.1. Megszűnési esetek: 
 
a)  Felek között létrejött teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 
rendes/rendkívüli felmondással történő megszüntetése, lejárata vagy egyéb okból 
történő megszűnése esetén a mérlegkör tagsági szerződés is automatikusan 
megszűnik. 
b) Felek közös megegyezésével a Felek megállapodásában meghatározott 
időpontban, a Rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolási időszakához 
igazodva; 
c)  Rendkívüli felmondással a Mérlegkör Felelős részéről a 9.2.2. pontban 
foglaltak szerint; 
d) Automatikusan bármely Fél engedélyének lejártával, visszavonásával, olyan 
irányú módosításával vagy feltételhez kötésével, amely alapján mérlegkör tagsági, 
vagy mérlegkör felelősi pozícióját elveszíti. 
 
10.2. Felmondás szabályai és jogkövetkezményei 
 
Jelen szerződést – az itt meghatározott eseteken túl – a villamos energia 
kereskedelmi szerződés 10.3.3. pontjában meghatározott esetkörökben és eljárási 
szabályok szerint mondhatják fel. A szerződés felmondása következtében a 
Mérlegkör Tag mérlegköri tagsága megszűnik, így a  Felek kötelesek egymással a 
pénzügyileg elszámolni, a másik Fél részére mindazokat az információkat megadni, 
amelyek a Mérlegköri Tagság megszűnése következtében, vagy azzal 
összefüggésben jogszabályban, vagy ellátási-szabályzatban meghatározott feladatok 
ellátásához szükségesek.  
 
A szerződés felmondással történő megszüntetésével (illetve egyéb megszűnési ok 
bekövetkezte esetében is) a jogviszony megszűnésének időpontjában a felek közötti 
teljes ellátás alapú szerződés is automatikusan megszűnik. 
Amennyiben a mérlegkör megszűnése a Mérlegkör Felelős érdekkörébe tartozó 
okból következik be, köteles megtéríteni a Mérlegkör Tagnál jelentkező károkat. 
 
10.3. Szükségellátás 
 
Amennyiben a felek közötti villamos energia kereskedelmi szerződés megszűnik,  a 
Mérlegkör Felelős legalább 60 nap időtartamra szükségellátást biztosít a Mérlegkör 
Tag számára. A szükségellátás időtartamáról – Felek eltérő megállapodása 
hiányában – a Mérlegkör Felelős tájékoztatja a Mérlegkör Tagot. A szükségellátás 
ideje alatt a Mérlegkör Felelős a Rendszerirányító Kereskedelmi Szabályzatában 
rögzített felszabályozási díj ellenében a Mérlegkör Tag teljes villamos energia 
ellátását biztosítja. A szükségellátást a Mérlegkör Tag bármikor írásban 
felmondhatja 3 napos felmondási idő betartásával, melynek lejártával jelen 
mérlegkör tagsági szerződés is megszűnik.  
 

 
11. TITOKTARTÁS 
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A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden egymásnak átadott üzleti titoknak 
minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, 
amelyeket írásban bármely Fél bizalmasnak vagy üzleti titoknak minősített, vagy 
jogszabály minősíti annak (bizalmas információ). Felek a jelen szerződésben 
foglaltak nyilvánosságra hozatalára illetve titoktartási kötelezettségük tartalmára 
vonatkozóan a villamos energia adásvételi szerződés 12. pontjában rögzítetteket 
tekintik irányadónak és alkalmazandónak.  
 
12. VIS MAIOR 
 
A „Vis Maior” mindkét szerződő Fél tekintetében olyan elháríthatatlan eseményt 
vagy körülményt jelent, amire az illető Fél nem tud befolyást gyakorolni, illetve 
amit harmadik, kívülálló személy/szerv közrehatása eredményez, és ami képtelenné 
teszi az illető szerződő Felet a jelen szerződésből eredő bármely vagy valamennyi 
kötelezettsége teljesítésére. 
 
Jelen szerződés alkalmazása során Felek Vis Maiornak tekintik többek között az 
alábbi eseményeket: természeti csapások, zavargások, felkelések, háború, katonai 
műveletek, tűzvész, árvíz, villámcsapás, robbanás, talajsüllyedés, kívülálló személy 
rongálása, országos vagy helyi szintű vészhelyzet, a villamosenergia-rendszer 
jelentős zavara, villamosenergia-ellátási válsághelyzet veszélye és válsághelyzet. 
 
A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a szerződéses 
mennyiség felhasználására vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszközök hiánya. 
Vis Maior esetekben szerződő felek a közöttük fennálló villamos energia adásvételi 
szerződés 13. pontjában foglalt szabályoknak megfelelően járnak el. 

 
13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
13.1. Nyilatkozatok és szavatolások 
 
A szerződő Felek jelen szerződés aláírásával elismerik és kijelentik, hogy 
törvényesen működő és bejegyzett olyan gazdasági társaságok, melyek nem állnak 
csőd vagy felszámolási eljárás alatt. 
A szerződő Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy egyébként 
fenyegető bírósági vagy egyéb eljárás, mely veszélyezteti a jelen szerződés 
teljesítését.  
A szerződő Felek kijelentik, hogy nevükben eljáró és aláíró képviselők rendelkeznek 
minden olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján 
a szerződésből származó kötelezettségeket vállalhatják. 
 
13.2. Értesítések, kapcsolattartásra, nyilatkozattételre jogosult személyek: 
 
A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban kötelesek közölni. Az 
írásbeli értesítéseket a szerződő fél székhelyre címezve bérmentesített (külön 
meghatározott esetben tértivevényes) levélküldeményként vagy a Felek részéről 
kapcsolattartásra vagy nyilatkozattételre jogosult személy faxszámára, e-mail címére 
kell elküldeni.  
A Mérlegkör Felelős részéről kapcsolattartásra jogosult: 

név:     
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beosztás:   
fax:    
e-mail:    

 
A Mérlegkör Felelős részéről nyilatkozattételre jogosult (együttesen / önállóan): 

név:      
beosztás:   
fax:   
e-mail:   
 

A Mérlegkör Tag részéről kapcsolattartásra jogosult: 
név: Csurka Péter      
beosztás: főenergetikus   
fax: 36 42 523658          
e-mail: nyirsegviz@nyirsegviz.hu 

 
           A Mérlegkör Tag részéről nyilatkozattételre jogosult (együttesen/önállóan): 
   név:    Móricz István 

         beosztás: vezérigazgató 
         fax: 36 42 523600 
         e-mail: nyirsegviz@nyirsegviz.hu 

 
13.3. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi 
szabályok, így elsősorban a magyar Polgári Törvénykönyv, a VET, a VET Vhr. és a 
VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, 
továbbá a Kereskedőnek a MEH által elfogadott Üzletszabályzata, továbbá a 
kereskedő és felhasználó között villamos energia kereskedelmi szerződés 
rendelkezései irányadóak és alkalmazandóak. 
 
Felek a jelen szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével 
kapcsolatban közöttük kialakult vitás kérdéseket egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Felek jelen 
szerződéssel kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére ezennel alávetik magukat a 
Mérlegkör Tag székhelye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, illetve értékhatártól függően 50.000.000 Ft 
értékhatár felett az Energetikai Választott Bíróság kizárólagos illetékességének.  

 
  Nyíregyháza, 2012.                           , 2012.   
  
 NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  
 mint mérlegkör tag képviseletében: mint mérlegkör felelős képviseletében 
 
 
 
 Móricz István   
 vezérigazgató   


